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125 ÉVE SZÜLETETT ÉS 50 ÉVE HALT MEG 
SZÁDECZKY-KARDOSS GYULA 

Székyné Dr. Fux Vilma

Szádeczky-Kardoss Gyula 1860-ban 
az Abaúj vm.-i Pusztafalun született és 50 
évvel ezelőtt 1935-ben Kolozsvárt halt 
meg. Édesapja Sz. K. Sámuel, édesanyja 
Kanócz Johanna, Pusztafalun 10 gyer
mekes református papi házban, harmadik 
gyerekként született. A 10 gyerekből 8 
gyereket neveltek fel. Lajos — a későbbi 
híres történész — és Gyula a geológus 
csak úgy tanulhattak tovább érettségi 
után a budapesti Tudományegyetemen, 
hogy — édesapjuktól nem várva segítsé
get — tanítványokkal vesződve tartották 
el kezdetben magukat. Tehetségüket, 
szorgalmukat rövid idő alatt professzora
ik is felismerték. Gyulát Szabó József tá
mogatta. Kémia—természetrajz szakos 
tanári oklevelet szerzett, Szabó József in
tézetében gyakornok, majd tanársegéd, 
egyidejűleg a református gimnáziumban 
tanár. Summa cum laude minősítéssel ás
ványtanból és földtanból doktorált. 1883- 
ban lett a Társulat tagja.

Az 1889—90. évet állami ösztöndí
jasként a párizsi Collége de France Labo
ratóriumában tölti a kiváló petrográfus 
Fouqué professzor irányítása mellett. Fo- 
uqué vezette be a kőzettanba a mikrosz
kópos vizsgálatokat. A mellette eltöltött 
esztendő, a mikroszkópos kőzettani vizs
gálatok ilyen fokú elsajátítása — hazánk
ban először — egész életre szóló útrava- 
lót jelentett a fiatal kutató számára. Pá
rizsban barátkozott össze fiatal francia 
kortársakkal Lacroix-val, Termier-vel, 
Michel-Lévy-vel. Párizsból hazatérve 
magántanári képesítést szerez kőzettan
ból a P. P. Tudományegyetemen. Az 
1890/91. évben a Magyarhoni Földtani 
Társulat titkára volt.

Szakmai tevékenységében 3 korsza
kot tudunk elkülöníteni. Az első szakasz 
(1887—1897) elsősorban a szőkébb szü
lőföldhöz Pusztafalu környékéhez, annak 
„petrográfiai és geológiai viszonyaihoz”, 
illetve a Tokaji-hegység távolabbi része

ihez kapcsolódik. Először közölt pontos 
adatokat a Tokaji-hegységi vulkáni kitö
rések korára a képződmények közé tele
pült kövületes rétegek alapján. így meg
állapítja, hogy a hegység vulkanizmusa a 
tortonaiban kezdődött és a szarmatában 
folytatódott. Ennél ma sem tudunk lénye
gében többet. Ezután kerül sor a távolab
bi magmás környezet — Munkács vidé
ke, a magyarországi riolitok, a Magas 
Tátra gránitja, a szobi Sághegy kőzettani 
vizsgálatára.

Munkács környékén növényi fosszíli- 
ák gyűjtőútján kitűnő mikroszkópi leírást 
ad a Latorcza-völgy andezitjeiről. Ismer
teti a Tokaji-hegység, a Zempléni-Sziget
hegység obszidián lelőhelyeit, a, velük 
kapcsolatos perliteket, riolitokat. ír Tátra 
gránitjáról. Napjainkban is korszerű 
megállapításokat tesz a vulkánitok kőzet- 
és korund zárványairól, azok származásá
ról (szobi Sághegy, Erdélyi-Érchegység, 
Ajnácskő). Lényegében ez a szakmai fel
készülés korszaka. Szádeczky-Kardoss 
Gyula külföldi tanulmányútja, a Szabó 
József intézetben eltöltött évek után a kő
zettan nagy tudású kiemelkedő szakem
berévé fejlődött.

A második korszak kezdete, 1896 
nagy fordulatot jelent életében. 36 éves, 
ekkor nevezik ki a Kolozsvári Egyetem 
Ásvány- és Földtani Tanszékére vezető 
egyetemi tanárnak, egyidejűleg az Erdé
lyi Nemzeti Múzeum Ásványtára igazga
tójának is. Erdély nagy geológusa: Koch 
Antal méltó utódja válik belőle.

Kolozsvárra kerülésének első idejét a 
Tanszék átköltöztetése, az előadások 
megszervezése köti le. A Tanszék átköl
töztetése azt jelentette, hogy az akkor 
20 000 db-ból álló hatalmas Koch-féle 
gyűjteményt is a jelenlegi helyére kellett 
áthelyezni és kiállítani. Emellett összeál
lította előadásainak anyagát úgy, hogy a 
hallgatók négy év alatt a földtan teljes 
anyagából korszerű ismereteket kapja-

* Előadta a Tudománytörténeti Szakosztály ülésén, 1985. május 20-án.



62

nak. Minden szombat délután a város 
környékének, kettős ünnepeken a távo
labbi területeknek földtani viszonyaival 
ismertette meg a hallgatóit. Két hetes 
nyári nagy kiránduláson Erdély földtanát 
és a földtani kutatás módszereit ismerték 
meg a hallgatók. Közben arra is jutott 
ideje, hogy az előző időszakban össze
gyűjtött terepi és vizsgálati anyagot lekö
zölje. Közlésében látott napvilágot 1897- 
ben önálló kiadvány formájában az első 
földtani összefoglalás a Pusztafaluhoz 
közel fekvő Zempléni Szigethegységről: 
„A Zempléni Szigethegység geológiai és 
kőzettani tekintetben” címen. Kolozsvári 
professzorsága korában látott napvilágot 
már előzetesen említett Sátoraljaújhely 
Rudabányácska—Kovácsvágás környéké
nek földtani viszonyait ismertető munká
ja.

Csak e munkák befejezése után for
dult figyelme Erdély, elsősorban a Bi
har—Vlegyásza-hegység geológiája felé. 
30 éven át (1898—1928) foglalkozott ez
zel a területtel, s eredményeit közel 25 
publikációban közölte. Részletes kőzetta
ni, vulkanológiai és a sztratigráfiai vizs
gálatok mellett rendkívüli módon érde
kelték a bonyolult szerkezeti viszonyok. 
Kimutatta, hogy az eddig archainak tar
tott gránit felső-kréta korú. Pálfyval 
szemben megállapítja, hogy az Erdélyi 
medence dacittufái nem a Vlegyásza- 
hegység „klasszikus” dacitjával kapcso
latosak. A Vlegyásza magmás tömege a 
felső-krétában jött létre, a fedő alatt meg
merevedett szubvulkáni testként (innen a 
híres, először Erdélyből leírt kissebesi 
dacit csaknem kristályos szemcsés jelle
ge)..

Éveken keresztül (1904—1905— 
1906) rendszeres földtani felvételezést 
végez a Bihar és a Vlegyásza-hegység- 
ben. Magyar és német nyelven publikál a 
„Bihar-hegység alumínium érceiről”, 
újonnan megismert bauxittestjeiről, a ba- 
uxit keletkezéséről. Még az első világhá
ború éveiben is a Bihar-Vlegyásza terület 
problémái — eruptivus kőzetei újabb iro
dalmának kritikai átnézete, a felső-kréta 
eljegesedés és rátolódás kérdései — fog
lalkoztatják. Takarót ismer fel a Nyugati- 
határhegységben. Sokan Uhlig előfutárá
nak tartják. Közben számos kőzettani le
írást közöl Erdély más területeiről, így az 
Erdélyi-Érchegységből, a Hidegszamos

kristályos paláiról (1908), Verespatak kő
zeteiről (1908), Ditró-környéki eleolitszi- 
enitről, a Gyalui-hegység telérandezitjé- 
ről.

Az erdélyi földgáz felfedezése (1910) 
az Erdélyi-medence felé tereli figyelmét, 
először a dácittufáival foglalkozik, I—
III. (1914, 1916, 1917) publikációban 
számol be Kolozsvár környékén és a kap
csolódó területeken végzett részletes kő
zettani vizsgálatairól. Ezeket Pálfyval 
egyetértve kétségtelenül neogénnek tartja 
és anyagukat a neogén tenger peremén 
működő kráterekből származtatja. A ré
gen ismert csicsói centrumon kívül még 
4 hamuvulkáni centrumot mutat ki Ko
lozsvár távolabbi környékén.

Tevékenységének 3. korszaka szomo
rú történelmi eseménnyel, a trianoni bé
kével kezdődik (1920). Erdélyt Romániá
hoz csatolják! Nagy problémát jelenthe
tett ez számára is. Nem tud elszakadni 
Erdélytől, olyan mint a falu székely em
bere, ragaszkodik a földhöz, Kolozsváron 
marad. A kinevezett új román professzor 
Popescu Voitesti és Mrazec román barát
ja közbenjárására kinevezik a Bukaresti 
Földtani Intézet főgeológusának kolozs
vári székhellyel. Haláláig változatlanul 
régi szobájában, vagy a terepen aktívan 
dolgozik. Megbecsült tudós geológus eb
ben az országban is. Nemcsak magyar, de 
román fiatal kutatók is dolgoznak mellet
te, tanulnak tőle. így volt doktorandusza 
2 évig D. Giusca, a bukaresti egyetem 
kőzettani tanszékének későbbi professzo
ra, aki mindig nagy tisztelettel beszélt ró
la.

Teljes aktivitással folytatja már az e- 
lőző korszakban megkezdett munkáját az 
Erdélyi-Medencében. „Eltakart hegyek 
az Erdélyi-medence ÉNy-i részében”, 
„Adatok Kolozsvár környékének geológi
ájához”, „Oligocénkorú trachit-vulkán 
nyoma Kolozsvár határában” és így to
vább, nagyszámú magyar és román nyel
vű publikációja erre utal. Élete utolsó 
éveiben a Keleti-Kárpátokban, a Kele
men-Havasokban és a Hargitában dolgo
zott. Utolsó útján is a Székelyföldön, 
Sepsiszentgyörgyön járt.

Iskola-teremtő nagy professzor volt. 
Számos közismert geológus kezdte pá
lyafutását keze alatt. így közvetlen mun
katársai voltak Balogh Ernő, Ferenczi 
István, Hoffer András, Lengyel Endre,
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Miháltz István, Papp Simon, Sümeghy 
József, Szentpétery Zsigmond, Török 
Zoltán, Tulogdi János. Sok száz felké
szült tanár adta tovább az erdélyi ifjak
nak a tőle tanultakat.

Neve ismert volt nemcsak a Kárpát
medencében, hanem a határainkon 
messze túl is. Élete során csaknem min
den Nemzetközi Világkongresszuson 
(Szentpétervár 1897, Párizs 1900, Stock
holm, Torontó, Madrid, Pretoria, Was
hington 1933), s ezekkel kapcsolatos 
földtani kiránduláson résztvett: Finnor
szágban, Skandináviában, a Kaukázus
ban, a Pireneusokban, a Sziklás-hegység
ben, a Sierra Morénában, Dél-Afrika érc
telepein, az USA gázmezőin. Többször 
volt olaszországi tanulmányúton, egyszer 
minisztériumi kiküldetésben Egyiptom
ban.

Kevéssé ismertem Szádeczky pro
fesszort, amikor az emlékezést elvállal-

GY. SZÁDECZKY-KARDOSS DECEASED 50 YEARS AGO

Gy. Szádeczky-Kardoss (1860—
1935) geologist, petrographist, university 
professzor was an assistant professor for 
József Szabó at the budapest University 
of Sciences from 1884 at the Department 
for Mineralogy—Geology, then from 
1896 on till 1919 he was Head of the De
partment of the Mineralogical—Geologi
cal Institute of the Kolozsvár University

tarn. Főleg a Tokaji-hegységi értekezéseit 
olvastam. Most szakmai ismertetése ér
dekében nagyszámú dolgozatát átnéztem. 
Legtöbbje izgalmas olvasmányt, élményt 
jelentett számomra. Képességeit, geoló
gus kutatói vénáját, széles látókörét, a te
repen is az összefüggéseket kereső gon
dolkozását nagyon sokra értékelem. Még 
egyet kell megemlítenem, ahogy a talen
tumokkal gazdálkodott. Képességeit, a 
millenniumi korszak adta lehetőségeket 
időt és fáradtságot nem kímélve használ
ta fej.

Őszinte tisztelettel gondoljunk Reá!

Irodalom

Török Zoltán: Dr. Szádeczky-Kardoss 
Gyula élete és munkássága. Földt. 
Közi. XCI. 1961. pp. 363—369.

of Sciences and director of the Transyl
vanian Museum Association’s Mineral 
Collection. Regionally the Bihar—Vle- 
gyásza section of the Transylvanian 
Central Mountains was his main field of 
investigations, later he studied the volca
nic ridges of Hargita—Kelemen, also he 
described the first bauxite occurrence in 
Hungary in the Bihar Mts. in 1905.




